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স্লফস্লভল্লাস্লয যাভাস্লনয যাস্লভ 
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‚মখন সতাভালদয ঈয একটা ভুীফত এল সৌঁছালরা, থচ সতাভযা তায ূলফেআ স্লিগুণ কলে 
সৌঁলছ স্লগলেলছা, তখন স্লক সতাভযা ফরলফ, এটা সকাথা সথলক এলরা? তালর ফলর দা, এ 
কে সতাভালদয ঈয সৌঁলছলছ সতাভালদযআ ক্ষ সথলক। স্লনশ্চেআ অল্লা প্রলতেক স্লফললেয 

ঈয ক্ষভতাীর।‛ (ূযা অলর-আভযানঃ ১৬৫) 

স্লজালদয লথ সগানীেতা ংযক্ষলণয স্লফলেস্লট এয ফনকাযীয জনে অভানত স্বরূ। ত্রুযা 
সমকর কাযলণ ভুজাস্লদলদয তো কযলত, ফন্দী কযলত এফং তাাঁলদয স্লযকল্পনা সবলে স্লদলত 
ক্ষভ ে, তায ভলধে নেতভ কাযণ লরা সগান তথে ংযক্ষলণয ফোালয ফলরা এফং 
লমাগেতা। এআ সগানীেতা প্রকা সলে মাে ভুজাস্লদলদয াধাযণ ভজস্লরগুলরালত, সমখান 
সথলক জাুযা এফ তথে ংগ্র কলয থালক, ফা সভাফাআর সপালনয ভাধেলভ, মা স্লনলজআ 
একটা জাু। 

গুপ্তচলযয াামে ছাড়া তাযা কখনআ অনালক ধযলত ক্ষভ লফ না; অনায স্লকছুআ কযলত 
াযলফ না। এয কাযণ লে ত্রুযা মা সখাাঁলজ তায ভলধে ফলচলে গুরুত্বূণে স্লফলেস্লটআ 
গুপ্তচযযা স্লদলে থালক – তা লে ভুজাস্লদলদয ফোালয গুরুত্বূণে তথে। 

এক কথাে, ফতেভালন অভালদয মুদ্ধ লে ফুস্লদ্ধভত্তায মুদ্ধ, তথে ংগ্রলয জনে মুদ্ধ, এফং 
সগানীেতা ফজাে যাখা  স্লফশ্বা ংযস্লক্ষত যাখায জনে ফোত্মক প্রলচো চারালনায মুদ্ধ। 

তাআ, সকান গুরুত্বূণে তথে পাাঁ লে মাোয স্লযণস্লতয ফোালয লচতনতা ততস্লযয রলক্ষেআ 
অভালদয এআ স্লরখাস্লট প্রলোজনীে ভলন কযস্লছ। অভযা এখন গুপ্তচযলদয এভন স্লকছু সকৌর 
স্লনলে অলরাচনা কযলফা, মা াধাযণত তাযা তথে ংগ্রলয সক্ষলে ফেফায কলয থালক। 
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সমবালফ গুপ্তচযযা তথে ংগ্র কলয!  

এখন অভযা গুপ্তচযলদয স্বীকালযাস্লি সথলক জানলফা সম, তাযা কী কী ঈালে অভালদয 
ভুজাস্লদ বাআলদয সথলক তথে ংগ্র কলয। এযকভ একজন গুপ্তচয তায স্বীকালযাস্লিলত 
ফলরস্লছলরা,  

‚অস্লভ তাাঁয ালথ কথা ফরস্লছরাভ। তখন স অভালক ফরলরা, ‘কথাটা শুধু সতাভায অয 
অভায ভলধেআ ীভাফদ্ধ সযলখা, ভুনস্লদয এফং অফু ভুাম্মাদ কাছাকাস্লছআ অলছ।’ ুতযাং, অস্লভ 
তালদয (তাগুত) ালথ সমাগালমাগ কযরাভ এফং ফাস্লড়য ফণেনা স্লদলে স্লদরাভ।‛ 

াআখ কাস্লভ অয-যীস্লভ (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন, 

‚অভালদয সেষ্ঠ ফেস্লিগণ স্লনত ন শুধুভাে অভালদয লচতনতায কাযলণ; ে সভাফাআর 
সপান ফেফালয লচতনতা ফা সগান তথে প্রদালনয ফোালয লচতনতা। অয এআ বুলরয 
চযভ ভূরে স্লদলত ে অভালদয সেষ্ঠ ভানুলগুলরালক াস্লযলে। সমকর বাআলক পাস্লয 
কালভীলদয গুপ্তচযফৃস্লত্তয পরস্বরূ সরান াভরায কাযলণ অভযা াস্লযলেস্লছ, তাাঁলদয ভলধে 
ােখ অফু অবু্দর যীভ (যস্লভাহুল্লা), অফু াস্লজয অর-াদযাস্লভ (যস্লভাহুল্লা), অফু জানা 
অর-সাোআস্লয (যস্লভাহুল্লা), নালয ‘অান অর-‘অস্লফস্লদ (যস্লভাহুল্লা), অফু ‘আজ অর-
গাস্লভস্লদ (যস্লভাহুল্লা), শু’অআফ অর-ভাস্লরস্লক (যস্লভাহুল্লা), স্লজাদ অর-স্লস্লয (যস্লভাহুল্লা) 
এফং ঈভান অর-ান’অস্লন (যস্লভাহুল্লা)-এয ছস্লফ এখালন সদো লরা।‛ 

াআখ আফযাীভ অর সকাী (াআখ খুফাআফ অ-ুদাস্লন) (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন, 

‚মস্লদ অভযা মযত ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অরাআস্ল োাল্লাভ)-এয স্লযালতয স্লদলক রক্ষে 
কস্লয, তালর অভযা তথে ংযক্ষলণয ফোালয তকেতা ফরম্বলনয গুরুত্ব ম্পলকে ফগত 
লত াযলফা এফং াধাযণ ভুস্লরভ জনগলণয কালছ তা প্রচায কযা সথলক স্লফযত থাকলফা। 
অয তথে ংযক্ষণ কযায স্লফলেস্লট ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অরাআস্ল োাল্লাভ)-এয দাোলতয 
প্রথভ স্লদক সথলক তাাঁয ভৃতুেয অগ মেন্ত স্লযরস্লক্ষত ে – শুরুয স্লদলক সগালন দাোত 
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সদো, অযকাভ আফলন অস্লফর অকযাভ (যাস্লদোল্লাহু অনহু)-এয ঘলয সগালন তফঠক কযা, 
াাফীলদযলক প্রথলভ াফা  লয ভস্লদনাে স্লজযত কযায অলদ এফং সকান মুলদ্ধয ূলফে 
সনাফাস্লনীলক প্রকৃত গন্তলফেয স্লযফলতে স্লবন্ন গন্তলফেয স্লদলক মাো শুরু কযলত ফরা, ভক্কা 
স্লফজলেয অলদ, এফং অলযা লনক ঈদাযণ যলেলছ।‛ 

াআখ আফযাীভ অফু ালর (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন,   

‚তথে পাাঁ খুফআ স্লফজ্জনক একস্লট স্লফলে, মস্লদ লনক ভে সকান তথেলক প্রাস্লিক 
স্লকংফা কভ গুরুত্বূণে ভলন ে। েলতা একস্লট তলথেয স্লকছু ং এক জােগা সথলক অল, 
অলযকস্লট নে জােগা এফং তৃতীেস্লট অলযক জােগা সথলক। এবালফ ফ ং একালথ 
লত লত একস্লট তথে ূণেতা রাব কলয। এভনস্লক এটা একজন ভুজাস্লদ বাআলেয ভৃতুেয 
কাযণ, স্লকংফা সকান ালযন সবলে মাফায কাযণ লত ালয।‛ 

ম্মাস্লনত াঠক! ভূর স্লফলে লরা, ফােফতা অভালদয সচালখয াভলন, মা অভযা জানলত 
াযলফা অটককৃত গুপ্তচযলদয স্বীকালযাস্লিয ভাধেলভ। 

গুপ্তচয পাস্লয অর কাস্লস্লভ1 ফলরলছ-  

‚সকান ভজস্লর সথলক অস্লন খুফ লজআ একজন বাআলেয কাছ সথলক তথে স্লনলত 
াযলফন। সছাট একস্লট তথে সথলক গুরুত্বূণে তলথেয দযজাভূ ঈনু্মি লে মাে। এআ 
াভানে তথে সথলক একস্লট স্থালনয ফস্থা, একজন বাআ, স্লকংফা সনতৃস্থানীে স্লফলল সকান 
বাআলেয সখাাঁজ সফয কলয সপরা ম্ভফ।‛ 

এক আযাআরী সগালেন্দা সনতা এক াক্ষাৎকালয ফলর, 

                                                           
1 - তায অর নাভ অবু্দয যভান ভুাম্মাদ অবু্দল্লা অর ফুযাআস্লদ (পাস্লয অর কাস্লস্লভ), ২১ ফছয 
ফেী এআ গুপ্তচয ংগঠলন সমাগদান কলযলছ ১৪৩৬ স্লজযীলত। 
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‚অভযা স্লফস্লবন্ন ূলেয ভাধেলভ তথে ংগ্র কলয থাস্লক, শুধুভাে একজন গুপ্তচয সথলকআ তথে 
সনআ না। এটা লনকটা তাস্লফ এয ৩৩ দানায ভত, মায এলককস্লট দানা এলকক জােগা 
সথলক অলত ালয। ফললল ৩৩ স্লট দানা একালথ স্লভলর একস্লট তাস্লফ ততস্লয লে 
মাে।‛ 

াআখ আফযাীভ অর সকাী (খুফাআফ অ-ুদাস্লন) (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন, 

‚েলতা একস্লট ভাে ব্দআ ভুস্লরভ ঈম্মায জনে ভাযাত্মক ক্ষস্লতয কাযণ লে দাাঁড়ালত ালয 
এফং এয িাযা আরালভয ত্রুযা ুলমাগ স্লনলে ভুস্লরভলদয তো এফং ফন্দী কযলত ালয। 
েলতা ভলনয জালন্ত সকান ব্দ সফয লে সগলরা, মা অল্লায সরাধ এফং জাান্নালভ 
মাোয কাযণ লত ালয। তাআ স্লফলেস্লট খুফআ গুরুত্বূণে।‛ 

এটা জরুযী নে সম, একজন গুপ্তচয শুধু অলযকজন গুপ্তচলযয ভালধেভ তথে ংগ্র কযলফ। 
তথে ংগ্রলয জনে এভন একজন ভুজাস্লদআ মলথে, সম নে ভুজাস্লদলদয তথে সগান 
যাখলত ালয না। 

াআখ আফযাীভ অফু ালর (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন, 

‚ত্রুযা তথে ংগ্রলয সক্ষলে ম্ভাফে কর সচোআ কলয থালক। এটা জরুস্লয নে সম, তাযা 
শুধু তালদয গুপ্তচলযয কাছ সথলকআ তথে স্লনলফ।‛ 

ম্মাস্লনত াঠক! তথে ংগ্রলয জলনে ত্রুযা লনকগুলরা সকৌর এফং দ্ধস্লত ফরম্বন 
কলয থালক। এয ঈদাযণ অলযকজন গুপ্তচলযয স্বীকালযাস্লি সজলন সনো মাক। 
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গুপ্তচয ালর ভুস্লর ালর াদ্দা2(স্লাফ অর মাভাস্লয) ফলর-  

 ‚অস্লভ একজলনয কথা জাস্লন, তলফ তাাঁয স্লযচে স্মযণ কযলত াযস্লছ না। স্লতস্লন ফলরন, 
অল্লায থ, অস্লভ খুস্ল লে মাআ, মখন সদস্লখ বাআলেযা স্লনযাত্তায স্লফললে সভাটয 
াআলকলরয িেফায কলয। অস্লভ তাাঁলক স্লজজ্ঞাা কলযস্লছরাভ, ‘তুস্লভ কালক সদলখলছা?’ স 
ঈত্তয স্লদলরা, ‘খাস্লরদ।’ (থোৎ গুপ্তচয এআ ভুজাস্লদ বাআলেয জালন্তআ অলযকজন গুরুত্বূণে 
বাআলেয নাভ সজলন স্লনলরা।‛ 

গুপ্তচয অস্লজজ অলভদ াআপ অস্লরভী ফলরলছ-  

‚এযা (ভুজাস্লদযা) এভন সরাক সম, তাাঁযা কখনআ অনালক তাাঁলদয সপান নাম্বায স্লদলফ না। 
ঈাআদ অর অদাস্লন, অফু হুাআন অর ভাআালযয রাআবায, সকঈআ তাাঁয নাম্বায অভালক 
সদেস্লন। অয স্লদলর াধাযণত তাাঁযা ফেফহৃত নাম্বায সদে। সল মেন্ত অস্লভ স্লনলজ তাাঁয 
ালথ সদখা কযরাভ এফং তাাঁয কাছ সথলক নাম্বায স্লনরাভ।‛ 

ম্মাস্লনত াঠক! গুপ্তচযলদয স্বীকালযাস্লিগুলরা সথলক অভযা একস্লট স্লফলে স্লযষ্কায ফুঝলত 
াযরাভ সম, গুপ্তচযলদয সধাাঁকা সদোয সকৌরগুলরা াধাযণত তকেতায ালথ গলফলণায 
ভাধেলভ ততস্লয কযা ে। থোৎ, তালদযলক এআ ফোালয প্রস্লক্ষণ লনক ধযলনয সকৌর 
স্লস্লখলে সদো ে। 

কী কী প্রলেয ভাধেলভ গুপ্তচযযা তথে সফয কলয সনে? 

গুপ্তচয অবু্দয যভান ভুাম্মাদ অবু্দল্লা অর ফুযাআস্লদ ফলর, 

                                                           
2  ২৫ ফছয ফেী গুপ্তচয ালর ভুস্লর ালর াদ্দা (স্লাফ অর মাভাস্লয) মাভায নাভক স্থালন 
জন্মগ্রণ কলয।  
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‚ধরুন, মখন অস্লভ প্রথভ তানস্লজলভ সমাগ সদআ, তখন তাযা অভালক স্লতস্লযি প্রে কযলত 
স্লনললধ কলযস্লছলরা। প্রথভত, স্লনলজলক লন্দভুি যাখায জনে। স্লিতীেত, তাাঁযা দ্রুত অন 
কলয স্লনলতা এফং রক্ষে যাখলতা সক সফস্ল ফাচার! সক প্রােআ প্রে কলয, অয সক এযকভ নে। 
এবালফ তাাঁযা লন্দবাজন এফং স্লফশ্বেবাজন অরাদা কযলতা। তৃতীেত, মখন অস্লন তাাঁলদয 
স্লফশ্বা জেন কলয এফং তাাঁলদয ালথ কাজ কযা শুরু কযলফন, তখন লজআ তাাঁলদয 
সমলকান প্রে কযা মাে। তখন কালযা ম্পলকে স্লজজ্ঞাা কযা ফা কালযা ফস্থালনয ফোালয 
স্লজজ্ঞাা কযলর তাাঁযা অনালক এয ঈত্তয স্লদলফ। ভূরত, এআ স্লতনস্লটআ লে প্রধান লেন্ট।  

অলযকস্লট স্লফলে সম, গুপ্তচযযা তরুণলদয টালগেট কলয। সমভন, অস্লন অফু পাোম ম্পলকে 
স্লজজ্ঞাা কযলরন সম, স সকভন কযলছ, তাাঁয কাজ কী এফং এআ ংরান্ত প্রে, স্লফললত 
তাাঁলক ভুকাল্লা সথলক প্রতোায কযায লয।‛ 

স অয ফলর, ‚অস্লভ স্লকছু বাআলদয ালথ যাস্লয াক্ষাৎ কস্লয না, ফযং অলযকজলনয 
ভাধেলভ খফয সনআ। মখন অস্লভ স্লনস্লশ্চত থাস্লক সম কালযা কালছ সকান স্লনস্লদেে বাআলেয নাম্বায 
অলছ, অস্লভ তাাঁলক স্লজলজ্ঞ কস্লয সম, তাাঁয কালছ ঐ স্লনস্লদেে বাআলেয নাম্বায অলছ স্লক না। ঐ 
বাআলক অভায জরুযী প্রলোজন ফলর ালথ ালথআ নাম্বাযস্লট অস্লভ তাাঁয কাছ সথলক ংগ্র 
কস্লয। অস্লভ লয আ বাআলক সপান সদআ এফং কথা ফস্লর। এয কাযণ লরা, প্রথভত, নাম্বাযস্লট 
মাচাআ কযা। স্লিতীেত, সম অভালক নাম্বায স্লদলেলছ, তাাঁলক লন্দভুি যাখা। মস্লদ তাাঁলদয 
দুজলনয াক্ষাৎ ে, গল্পস্লট সমন মূ্পণে না থালক।‛ 

গুপ্তচয অস্লজজ অলভদ াআপ অস্লরভী তায স্বীকালযাস্লিলত ফলর, 

‚মখন অস্লভ কালযা নাম্বায ংগ্র কযলত চাআ, অস্লভ কখনআ এভন ভানুললক স্লনফোচন কস্লয না, 
মায সপান ফভে ফন্ধ থালক। সমভন, ফাললভয সপান ফভে ফন্ধ থালক। তএফ, তাাঁয 
নাম্বায ঈদ্ধালযয জলনে অস্লভ কখনআ ভাথা ঘাভালফা না। অস্লভ নজয যাস্লখ তাাঁলদয ঈয, মালদয 
সভাফাআর াধাযণত চারু থালক। অস্লভ তাাঁলদয ালথ স্লযস্লচত আ, এভনস্লক তাাঁলদয ভাধেলভ 
নেলদয নাম্বায স্লনলে অস্ল।‛ 
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স অলযা ফলর,  

‚মায ালথ অভায াধাযণত াক্ষাৎ ে না, তাাঁয কালছ অস্লভ কখনআ তথে জানলত চাআ না। 
অস্লভ এভন ফেস্লিয ালথ সভরালভা কস্লয না, সম অভালক লন্দ কযলত ালয। সমভন, অস্লভ 
মস্লদ ফাললভয কালছ অবু্দল্লা অর-ান’অস্লনয নাম্বায চাআ, স বাফলফ, কী ফোায? স 
সকন তাাঁয নাম্বায চালে? এটা ফেআ লন্দ ততস্লয কযলফ। তাআ, অস্লভ এভন ফেস্লিয কালছ 
মাআ না। অস্লভ এভন ফেস্লিয কালছ মাআ, মায ালথ অভায বালরা  সখারালভরা ম্পকে 
যলেলছ। মস্লদ অস্লভ জাস্লন সম, তাাঁয কালছ নাম্বাযস্লট সনআ, অস্লভ তাাঁলক স্লজলজ্ঞ কস্লয স 
নাম্বাযস্লট সজাগাড় কলয স্লদলত াযলফ স্লক না এফং স যাস্লজ ে। তখন অস্লভ তাাঁয নাম্বায 
স্লনলজয কালছ যাস্লখ এফং লয স্লনস্লশ্চত োয জনে তাাঁলক সপান কলয স্লজলজ্ঞ কস্লয সম, স 
অফু অবু্দল্লা অর-ান’অস্লনয নাম্বাযস্লট সজাগাড় কযলত সলযস্লছ স্লক না।‛ 

ম্মাস্লনত াঠক! এআ স্লফললে গুপ্তচয অর ফুযাআস্লদ অলযকস্লট স্লফলে তুলর ধলয, মা অভযা তায 
জফানফস্লন্দলত তুলর ধযস্লছঃ 

তথে সফয কযায সক্ষলে ত্রুফাস্লনী কী ধযলনয কোটাগস্লয ততস্লয কলয? 

গুপ্তচয অবু্দয যভান ভুাম্মাদ অবু্দল্লা অর ফুযাআস্লদ এআ ফোালয ফলর, 

‚ংলক্ষল, তথে ংগ্রলয জলনে ভানুললক অভযা স্লতন বালগ বাগ কস্লয।  

প্রথভত, মায কাছ সথলক সকান কে ছাড়াআ তথে ংগ্র কযা মাে। স তাাঁয স্লনলজয আোলতআ 
ফ ফলর সদে। এলদযলক অফায দুআ বালগ বাগ কযা মােঃ 

১। এভন ভানুল, মাযা তাাঁলদয কালছ তথে অলছ ফলর গফেলফাধ কলয এফং ফজান্তায ভত 
অচযণ কলয। 

২। এভন ভানুল, মাযা কাঈলক কে স্লদলত চাে না।  



 

 

স্লিপার সেলগুললালে স ালেন্দালের অনুপ্রলেশ ও প্রস্লেলরালের উপাে! 10 

স্লিতীেত, এভন ভানুল, মালদযলক অস্লন স্লজজ্ঞাা না কযলর সকান তথে স্লদলফ না। 

তৃতীেত, এভন ভানুল, মাযা সকান প্রকায তথে সদে না। সকান স্লকছু স্লজলজ্ঞ কযলরআ তাাঁযা 
অনালক লন্দ কলয ফলফ।  

কুপস্লয সগালেন্দাংস্থাগুলরা অভালদযলক ঐফ বাআলেয ালথ ালথ থাকায ঈলদ সদে, সমন 
সকঈ অভালদয লন্দ কযলর স তা প্রস্লতলযাধ কলয। অস্লন মায ালথ ঘস্লনষ্ঠ লেলছন, তাাঁয 
াভলন অস্লন ৎ এফং স্লনষ্ঠাফান থাকুন। সদখলফন অনায এআ অচযণ সদলখ অনালক স 
ফভে ভথেন স্লদলে এফং অনালক যক্ষা কযলছ।‛ 

‘াধাযণত কীবালফ তথে সফস্ল পাাঁ ে?’ এআ প্রলেয ঈত্তলয গুপ্তচয অবু্দয যভান ভুাম্মাদ 
অবু্দল্লা অর ফুযাআস্লদ ফলর, 

‚সফস্লযবাগ ভে অস্লন বাআলদযলক ফরলত শুনলফন সম, স অলযক বাআলেয ালথ াক্ষাৎ 
কযলফ।‛ 

এআ ফোালয াআখ কাস্লভ অয-যীস্লভ (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন, 

‚এভন সকান গুপ্তচযলক অভযা াআস্লন, সম প্রাথস্লভকবালফ একজন ফা দুআজন ভুজাস্লদ 
বাআলেয কাছ সথলক তথে ংগ্র কলয না। অভালদয ভুজাস্লদ বাআযা স্লনলজয জালন্তআ 
তালদযলক তথে স্লদলত থালক। গুপ্তচয তাাঁলদয ালথ ঘস্লনষ্ঠ লে মাে, তাাঁলদয স্লদলক াালমেয 
াত ফাস্লড়লে সদে এফং এবালফ প্রােআ তথে ংগ্র কযলত থালক। 

গুপ্তচয তাাঁয াভলন খুফ বালরাবালফ আফাদত কলয, তাাঁলদয াভলন কুযঅন লড়, মতক্ষণ না 
একজন ফলর সম, অস্লভ তালক (গুপ্তচয) অভায াল যাখলত চাআ, সমন তালক সদলখ অভায 
অল্লায কথা স্মযণ ে। স্লকন্তু তালক সকন ভুস্লরভলদয সগান তথেগুলরা স্লদলত লফ? সকন? 
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অস্লন ফরলত ালযন সম, অস্লন তালক স্লফশ্বা কলযন। তা মস্লদ ে, অস্লন সকন তালক 
অনায সগান তথে স্লদলফন? সকন!!?? তথে অনায জনে সকান স্লনস্লদেে স্লফলে না লত 
ালয। স্লকন্তু এটা অনায কালছ একটা অভানত। অয অস্লন সকন এআ অভানত বি 
কযলফন? অস্লন ফরলত ালযন সম, অস্লন মালক স্লফশ্বা কলযন তালকআ তথে স্লদলেলছন। 
াযকথা লে, এফ সগান তথে অভযা অভালদয স্লফশ্বে ফেস্লিলদয কাছ সথলক সগান 
যাখলফা, অয কাস্লপযলদয সথলক সতা অভযা মূ্পণেবালফ দুযত্ব ফজাে যাখলফা।‛ 

াধাযণ ভজস্লর সথলক কীবালফ তথে ংগ্র কযা ে? 

গুপ্তচয ালর অর াদ্দা ফলর, 

‚স (নে একজন গুপ্তচয) অভালক অপগাস্লনোলনয বাআলদয ফোালয স্লজজ্ঞাা কযলরা। 
অস্লভ তালক ফররাভ, এটা একস্লট একক ংগঠন এফং তাাঁলদয সনতালদয ালথ ফআ 
সমাগালমাগ অলছ। স স্লজজ্ঞাা কযলরা, তাাঁলদয কাঈলক অস্লন স্লচলনন? অস্লভ ফররাভ, এফ 
স্লফলে জানা খুফআ কস্লঠন। ংস্লিে ছাড়া কালযা লক্ষ এফ স্লফলে জানা প্রাে ম্ভফ। লড় 
অস্লভ তালক অয জানারাভ সম, স্লকছু প্রলেয ঈত্তয শুধুভাে ফড় সনতাযাআ জালনন। তখন স 
ফরলরা, মস্লদ তুস্লভ তালদয ভলধে ঈস্লস্থত থালকা, তলফ স্লক স্লজলজ্ঞ কযলত াযলফ? তাযয স 
অয ফরলরা, স্লঠক অলছ, তুস্লভ মখন তাাঁলদয ালথ একালথ ফলা, আ তফঠক সথলক একস্লট 
থফা দুআস্লট ব্দ স্লনশ্চেআ শুলনলছা। সগুলরাআ অভালদয ফলরা।‛ 

গুপ্তচয অফু াান অত-তাআস্লম ফরলরা, 

‚বাআলেযা (ভুজাস্লদ) সখারা ফআলেয ভলতা।‛ 

গুপ্তচয অবু্দয যভান ভুাম্মাদ অবু্দল্লা অর ফুযাআস্লদ এআ ফোালয ফলর, 

‚তথে ংগ্রলয ফোালয অলযকস্লট স্লফলে, মখন ভুজাস্লদ বাআলেযা একালথ ফল, তখন 
অনায সকান স্লফললেআ প্রে কযায প্রলোজন সনআ। তাযা স্লনলজ সথলকআ ফরলফ। সমভন, তুস্লভ 
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স্লক জালনা, াআখ ফাতাযস্লপ এখন স্লভস্লডোয দাস্লেলত্ব অলছন, থফা সকান াআলখয নাভ ধলয 
স্লতস্লন এখন সকাথাে অলছন সটা জাস্লনলে স্লদলফ। একজন তফঠলকয এক সকানা সথলক সজালয 
সজালয এআ কথা ফরলফ অস্লন শুধু কান রাস্লগলে ফ তথে ংগ্র কযলত থাকলফন। অয 
এটাআ বাআলদয বুর সম, তাাঁযা তাাঁলদয কথা ফরায ভে তকে থালক। তাাঁযা ফরলত থালক, 
ভুক বাআ তদলন্তয দাস্লেলত্ব অলছন, তভুক বাআ ঐ কালজয দাস্লেলত্ব অলছন, আতোস্লদ। 
এবালফআ অভযা টুকলযা টুকলযা তথে সজাগাড় কলয থাস্লক, একস্লট টুকলযা এখান সথলক 
অলযকস্লট খান সথলক, একজন সথলক একটু অলযকজন সথলক অলযকটু।‛ 

ম্মাস্লনত াঠক! গুপ্তচয তাআস্লজলক স্লজজ্ঞাা কযা লরা, ‚একজন ভুজাস্লদ বাআলক স্লটলে 
তুস্লভ কীবালফ তথে অদাে কলয স্লনলফ?‛ স ফরলরা, ‚কথা ফরালনায ভাধেলভ।‛ 

াআখ খুফাআফ অ ুদাস্লন (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন, 
 

 ﴿ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ََتُونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوََتُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ  ]٧٢:٨[﴾
 

স ইভানদাযগণ! অল্লা এফং তায যাূর (াল্লাল্লাহু অরাআস্ল োাল্লাভ)-এয ালথ 
স্লফশ্বাঘাতকতা কলযা না, সতাভালদয কালছ অভানলতয সখোনত কলযা না! (ূযা অনপারঃ 
২৭)।  

এআ অোলতয ালন নুমূলরয ফোালয আভাভ ুস্লদ্দ (যস্লভাহুল্লা) ফলরন, ‚একফায যাূর 
(াল্লাল্লাহু অরাআস্ল োাল্লাভ) তাাঁয াাফীলদয ালথ অলরাচনা কযস্লছলরন। এআ অলরাচনা 
কুযাআলদয মেন্ত সৌঁলছ স্লগলেস্লছলরা। তখনআ এআ অোত নাস্লজর ে।‛ 

াআখ অফু হুযাআযা কাস্লভ অয-যীস্লভ ফলরন, 

‚সতাভায বাআলেয স্লফরুলদ্ধ লড়মন্ত্র কযা ভুনাস্লপস্লক ফলর স্লফলফচনা কযা ে। এটা একস্লট 
াধাযণ স্লফলে।‛ 
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অল্লা তা’অরা ফলরন, 

 ﴿ َوََل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا ]٩١:٨٨[ ﴾

‚এফং স্লকছুলতআ সমন সতাভালদয খফয কাঈলক না জানাে‛ (ূযা-কাপঃ ১৯) 

অর-আ’অয থোৎ অর-আখফায (ফগত কযালনা, জানালনা) 

গুপ্তচয অফু াান অত-তাআস্লম অলযা ফলর, 

‚এভন লত ালয সম, অস্লভ [ভুজাস্লদযা] জাস্লনআ না অস্লভ [ভুজাস্লদযা] একজন গুপ্তচয 
স্লললফ কাজ কযস্লছ।‛ 

াআখ খুফাআফ অ ুদাস্লন (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন, 

‚অযফযা তালদয ম্মালনয সচালখ সদলখ, মাযা তথে সগান যালখ না। তাআ তাযা ফলর, ‘স 
একজন বদ্রলরাক, স্লকন্তু স তথে সগান যাখলত ালয না। অয ফলচলে ঈত্তভ ফেস্লিয কালছ 
তথে সগান থালক।’ তথে সগান যাখা থে লে এভন এক দযজায ভত, মা তারা স্লদলে ফন্ধ 
কযা এফং তায চাস্লফ াস্লযলে সগলছ। তথে সগান যাখা একজন ভানুললয ম্মানলক ূণে কলয। 
ভুজাস্লদ ফাস্লনীয এলককস্লট তথে সগান যাখা একজন অভানতদালযয কাজ।‛ 

াআখ অফু হুযাআযা কাস্লভ অয-যীস্লভ ফলরন, 

‚লনক বাআ অভালক একস্লট স্লফললে স্লচস্লঠ াস্লঠলেলছ। স্লফলেস্লট লরা, স্লকছু বাআ সকান সগান 
তথে সগান যাখলত ালয না, এভনস্লক তাাঁয স্ত্রী সথলক না। একজন সপান ালত সনে এফং 
ফরলত থালক সম ভুক অয ভুক এআ জােগাে অলছ। অভালদয ভধেকায ফলচলে ঈত্তভ 
বাআলেযা তাাঁলদয এআ দাস্লেত্বীন কভেকালেয জলনে তোয স্লকায ে, শুধুভাে এআ ধযলনয 
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সফলযাো অচযলণয কাযলণ। দাস্লেত্বলফাধ সকাথাে সগলরা? অভানলতয ফোালয তকেতায কী 
লরা? এআ সগান তথেস্লট একস্লট অভানত।  

স্লতেকায লথে দুস্লনো এফং জান্নাত, াাড়লক অভানত বায সদো লেস্লছলরা, স্লকন্তু তাযা এআ 
বায ফন কযলত স্লনজলদয ক্ষভতা প্রকা কলয, স্লকন্তু ভানুল স্লনলেস্লছলরা।  

َها َوََحََلَها  َماَواِت َواْْلَْرِض َواْْلَِباِل فَأَبَ ْْيَ َأن ََيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ ﴿ِإنَّا َعَرضْ َنا اْْلََمانََة َعَلى السَّ
ۖ   إِ نَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًَل  ]٢٧:٣٣[﴾ نَسانُ    اْْلِ

অস্লভ অকা, ৃস্লথফী  ফেতভারায াভলন এআ অভানত স কলযস্লছরাভ, তঃয তাযা 
এলক ফন কযলত স্বীকায কযলরা এফং এলত বীত লরা, স্লকন্তু ভানুল তা ফন কযলরা। 
স্লনশ্চে স জালরভ-জ্ঞ‛। (ূযা অর-অমাফঃ ৭২) 

াআখ আফযাীভ অফু ালর ফলরন, 

‚প্রলতেক ভুজাস্লদ বাআলেয জলনে অফেক সম, স তাাঁয অলযক বাআলেয তথে সগান 
যাখলফ, সমন স্লনলজয জালন্তআ অল্লা তা’অরায ত্রুলদয ােতা কযা না লে মাে, সমন 
ভুজাস্লদলদয সকান ালযলনয ফোালয ত্রুযা অলগ সথলকআ ফগত না লে মাে, সমন 
সতাভায জলনে সতাভায বাআযা রক্ষেফস্তুলত স্লযণত না ে, সমন ত্রুযা এভন স্লফজে রাব না 
কলয মা তাযা স্বলে বালফস্লন। অভালদয বাআলদযলক শুধু তাাঁলদয বাআলদয তথে সগান 
যাখলত লফ এফং এআ অভানতদাস্লযতা ফজাে যাখলত লফ।‛ 

াআখ খুফাআফ অ ুদাস্লন (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন, 

‚প্রলতেক ভুস্লরভ মাযা তাাঁলদয জফালনয ভাধেলভ ীভারঙ্ঘন কলয, স সমন অল্লায কালছ 
ক্ষভা প্রাথেনা কলয এফং একথা স্মযণ যালখ সম, সপলযতাযা প্রস্লতস্লট লব্দয স্লাফ যাখলছ।  
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 ﴿مَّا يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإَلَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ  ]٩١:٠٥[ ﴾

‚স সম কথাআ ঈচ্চাযণ কলয, তাআ গ্রণ কযায জলনে তায কালছ দা প্রস্তুত প্রযী যলেলছ।‛ 
(ূযা ক্বাপঃ ১৮)। 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআস্ল োাল্লাভ ফলরন- 

َیکُبُّ النَّاَس فِی النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهْم أَْو َعلَى َمَناِخِرِهْم إَِّلَّ َحَصاِئُد َوَهْل ”...

  ۳۷۹۳ : ابن ماجه - ۶۲۶۲ : ترمذی «أَْلِسَنِتِهمْ 

 ‚স্লকোভলতয িীন ভানুল তাাঁয সচাযায জনে জাান্নালভ স্লনস্লক্ষপ্ত লফ না, ফযং তাাঁলদয স্লজহ্বায 
কাযলণ স্লনস্লক্ষপ্ত লফ।‛ (স্লতযস্লভমী, াস্লদ নং-২৪১৪, আফলন ভাজা, াস্লদ নং-৩৯৭৩) 

ম্মাস্লনত াঠক! তথে সফয কযায গুপ্তচযলদয লনকগুলরা ঈাে অলছ। একস্লট অলযকস্লট 
সথলক স্লফজ্জনক। এয একস্লট লরা সভাফাআর সপান। 

াআখ অফু হুযাআযা কাস্লভ অয-যীস্লভ ফলরন, 

‚ফতেভালন অভযা সভাফাআর সপানলক একস্লট স্পাআ এলজন্ট স্লললফ গণে কস্লয। একজন 
এলজন্ট সম স্লকনা ফভে অভালদয ালথ থালক। একজন স্পাআ তথে ংগ্রলয জলনে নে 
স্পাআলেয কালছ মাোয প্রলোজন লড় না। তায শুধুভাে এভন একজন ভুজাস্লদ দযকায, 
সম স্লকনা তথে ংযক্ষলণয ফোালয লচতন।‛ 

গুপ্তচয অফু াান তাআস্লজ ফলর, 

‚অফু অস্লর অর-তাআমস্লম অয অভীয সনআ, তাাঁয ফদলর অভীয লেলছন অবু্দল্লা অ 
ুনাস্লন,‛ এস্লট একস্লট তথে। 
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‚অভালদয এক বাআ পলয সফয লফন, সতাভালদয ালথ সদখা লত ালয,‛ এস্লট একস্লট 
তথে। ‚অভালদয স্লকছু বাআ সাভা সথলক অলফন, তাাঁলদয জলনে যালতয খাফালযয ফোফস্থা 
কযলত লফ,‛ এস্লট অলযকস্লট তথে। থোৎ একজন স্লনলজয জালন্তআ স্লফনাভূলরে গুপ্তচয 
স্লললফ কাজ কযলছ।‛ 

গুপ্তচয ঈভান াযী জাভার3 ফলর, 

‚প্রথভত, কর বাআলেযআ সভাফাআর সপান অলছ। তাাঁযা তাাঁলদয স্ত্রীলদযলক তাাঁলদয গন্তফে অয 
ফস্থান ম্পলকে জাস্লনলে সদে। সকঈ মস্লদ তাাঁলদয ঈয নজয যালখ, তাাঁয ফস্থান ম্পলকে 
লজআ জানলত াযলফ। ‚অস্লভ এখন কালজয জােগাে অস্লছ, অস্লভ এখন ফুলেল অস্লছ। 
অস্লভ ভুক ভুক বাআলেয ালথ ভুক স্থালন অলফা।‛ অস্লভ স্লনলজ এআ ধযলনয কথা 
শুলনস্লছ‛। 

গুপ্তচয অস্লমম অলভদ ফলর, 

‚অল্লায কভ, ফলচলে বেঙ্কয স্পাআ লরা সভাফাআর সপান, মা তানস্লমলভয বাআলদয ভৃতুেয 
কাযণ।‛ 

াআখ অফু ালর ফলরন, 

‚বাআলদয জানা ঈস্লচৎ সম, একস্লট সভাফাআর সপান স্পাআলেয ভত কাজ কযলত ভত ক্ষভ। 
এটা তথে স্থানান্তয কযলত ালয, এফং একস্লট আলরকট্রস্লনক স্লচ সক্ষণাস্ত্রলক গাআড কযায 
ভত ক্ষভতা যালখ। এটা এভন সম, সকান সভাফাআলরয ভাস্লরক ফরলছ, ‘অস্লভ এখালন অস্লছ, এস্লট 
অভায সরালকন’।‛ 

                                                           
3 গুপ্তচয ঈভান াযী জাভার ১৯৬৯ জন্মগ্রণ কলয। স তানস্লজলভ সমাগ সদোয স্লকছুস্লদন অলগ 
অটক ে। 
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গুপ্তচয ফুযাআস্লদ ফলর, 

‚এটাআ প্রভাণ ে সম, ত্রুযা স্পাআলদয সথলক মা ঈকায াে, তাাঁয সচলে সফস্ল ঈকায 
াে সভাফাআর সপালনয কাযলণ। সমভন, অস্লড় াতা, সরান াভরা, স্লকংফা একদভ স্লঠক স্থান 
ম্পলকে জানা, আতোস্লদ কাজ সভাফাআর খুফ লজ কলয সদে। সকান গুপ্তচলযয াামে ছাড়াআ 
তা ফলর স্লদলত ালয এস্লট ভুলকয ফাস্লড়। সমভন, এস্লট অফু াস্লজয অর ভালরস্লকয ঘয থফা 
াআখ অস্লতঈল্লায ঘয। এটা সকান ফোাযআ না!!‛ 

াআখ কাস্লভ অয-যীস্লভ ফলরন, 

‚অভালদয সল ভলেয য, স্লফলল কলয অভালদয প্রস্থালনয য অভযা ফুঝলত াস্লয সম, 
সফস্লযবাগ সরান াভরায ভূর কাযণ স্লছর সভাফাআর সপান। একস্লট সভাফাআর তাাঁয 
ফোফাযকাযীয ফোালযআ গুপ্তচযফৃস্লত্ত কলয, স্লফললত তাাঁলদয জলনে, মাযা সপালন কী ফলর ফা 
না ফলর তায সকান স্লাফ যালখ না। এস্লট একস্লট চরন্ত আলরকট্রস্লনক স্লচ, মা স্লকনা তায 
ফনকাযীয ালথ ঘুলয সফড়াে। মায ি একজন বাআলেয জলনে এফং তাাঁয লি মাযা থালক 
তাাঁলদয জনে স্লফজ্জনক। এটা এভন একটা মন্ত্র, মা বাআলদয ঘয এফং ফতেভান ফস্থান 
ম্পলকে ুঙ্খানুুঙ্খবালফ ফলর স্লদলত ালয। ফলচলে ফড় স্লফলে সম, এস্লট একজন স্পাআলেয 
জলনে সমাগালমালগয ভাধেভ, মা িাযা স ত্রুলদয কালছ তাৎক্ষস্লণকবালফ যাস্লয তথে াচায 
কযলত ালয। অয একস্লট আলরকস্লট্রক স্লচ সভাফাআলরয ালথ জুলড় সদো ততক্ষণ মেন্ত 
সফকায, মতক্ষণ না স্পাআ ত্রুলদয ালথ সমাগালমাগ কলয আ স্লনস্লদেে স্লচলয নাম্বায স্লদলে 
ফলর সম আ স্লচ একস্লটব কযা লেলছ।‛ 

গুপ্তচয ফুযাআস্লদ ফলর, 

‚অস্লভ এক বাআলেয গাস্লড়লত ঢুকরাভ, স্লচ খুলর একস্লট স্থান কলয স্লদরাভ গাস্লড়য ীলটয 
স্লনলচ। তাাঁয ালথ কথা ফরলত থাকরাভ স্লকছু স্লফললে। এযয কাজ সলল অস্লভ অভায গন্তলফে 
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চলর সগরাভ। তাযয অস্লভ ালথ ালথ তালদযলক (তাগুত) সপালন জাস্লনলে স্লদরাভ সম, স্লচ 
সট লে সগলছ। লযয স্লদন সরান াভরা লরা।‛ 

গুপ্তচয অবু্দর োলদ অস্লর অর ভানুয ফলর, 

‚াতালত সৌঁলছ, অস্লভ স্লছলন স্লগলে ভাাস্লদ অস্লরলক সপান স্লদরাভ। অস্লভ তাাঁলক ছে নাম্বায 
স্লফস্লে স্লচ নাম্বায স্লদরাভ। অস্লভ তালদয (তাগুত) জাস্লনলে স্লদরাভ সম, অস্লভ স্লচ ফস্ললে 
স্লদলেস্লছ। তাযা ফরলরা, মস্লদ স্লচ স্থাস্লত ে তালর স্লঠক অলছ। এতখাস্লন কথাআ মলথে 
স্লছলরা। তাযয অস্লভ অভায সপান ফন্ধ কলয স্লদরাভ। এআ ঘটনায স্লঠক ২-৩ ঘণ্টায ভলধেআ 
অস্লভ প্রতোস্লত খফয শুনরাভ।‛ 

গুপ্তচয অফু আঈুপ অ স্লস্লয ফলর,   

‚স (সকান ভুজাস্লদ) অভালক সপান স্লদলরা। তাযয অস্লভ অলভদলক, জাতীে স্লনযাত্তা’য 
দে, কর স্লদলে জানারাভ সম, তাযা আস্লতভলধে চলর সগলছ।‛ 

স (ফুযাআস্লদ) ফরলরা,  

‚স অফু নাস্লয অর ভাস্লযস্লফ’য ালথ সমাগালমাগ কযলরা, এযলয স অফু জানালক স্লজজ্ঞাা 
কযলরা ঈস্লন স্লক অফু নালয স্লছর? স তালক স্লনস্লশ্চত কযলরা সম, ঈস্লনআ অফু নালয। তখন 
স ফরলরা, তাযা সকাথাে স্লভস্লটং কযলত ালয তা অভালক জানা। স অফায পয 
কলযস্লছলরা এফং ভুতাোকস্লকলরয স্লফলেয নুষ্ঠালন স্লছলরা। অস্লভ ২ সথলক ৩ স্লভস্লনট য 
তালদয ালথ কথা ফররাভ এফং তালদয জাস্লনলে স্লদরাভ সম, এআ ভাে অফু জানা ালথ অফু 
নালয অর ভাস্লযস্লফলক স্লনলে সফয লে সগলরন। তাযা অফু নালয ভাস্লযস্লফয ফোালয স্লনস্লশ্চত 
কযলত ফরলরা। অস্লভ তালদয ফররাভ সম, আস্লন অফু নালয অান, তাাঁয ফাস্লড় ভাস্লযফ, এফং 
আস্লনআ সআ অফু নালয, মালক তাযা দীঘেস্লদন ধলয খুাঁলজ অললছ।  
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সমবালফ অভযা বাআলদয ছস্লফ স্লনলে থাস্লকঃ ূফে তকেতাভূরকবালফ অলগ কোলভযায ব্দ এফং 
ফ্ল্ো ফন্ধ কলয সনআ। বাআলেযা তাাঁলদয ভত ফা থালক, াভলন সম থালক তাাঁয লগাচলয তাাঁয 
ছস্লফ তুলর জােগাভত াস্লঠলে সদআ। অয মখন সকান বাআ অভায াল ফল, অস্লভ তাাঁয 
ঈলটা স্লদলক স্লগলে ফস্ল, সমন স্লিোয ট াো মাে। ভালঝ ভালঝ এভন বান কস্লয সম, 
সনটোলকে ভো লে, অয সপান ঈাঁচু কলয ধলয ছস্লফ তুলর সনআ।  

মখন সকান স্লড সযকডে কযলত চাআ, তখন অভায সভাফাআলর সযকডোয চারু কলয সদআ। 
তাযয কোলভযা াভলন সযলখ অভায সপানটা লকলট ঢুকাআ। এআ কোলভযায কাযলণ সকান 
বাআ েলতা অভালক সপান ঈস্লটলে যাখায নুলযাধ কলয। তখন, অস্লভ সভাফাআর ঈলট যাস্লখ 
সমন ভাআলরালপান াভলন চলর অল। লয অস্লভ বাআলদয ভজস্লরল স্লকংফা একজন বাআলেয 
ালথ কথা ফরা শুরু কস্লয, সকান খফয স্লজজ্ঞাা কস্লয ফা গুরুত্বূণে সকান স্লফললে অলরাচনা 
কস্লয, এযয এআ সযকস্লডেং ভূর জােগালত াস্লঠলে সদআ।  

একস্লট ভলে অস্লভ প্রাে ধযা লয মাস্লেরাভ অবু্দর আমলময কালছ, অল্লা তাাঁলক কফুর 
করুন। স অভায ালথ ফা স্লছলরা। অভায সপান সফয কলয ছস্লফ সতারায জলনে প্রেত 
কযরাভ এফং একস্লট ছস্লফ তুররাভ, স্লকন্তু ফ্ল্োরাআট ন স্লছলরা। অস্লভ ালথ ালথ সভাফাআর 
সপালনয ফ্ল্োরাআলটয একস্লট োস্লিলকন লন কযরাভ এফং আটা তাাঁয ভুলখয স্লদলক 
সঘাযালত থাকরাভ। স অভালক স্লজজ্ঞাা কযলরা সকন অস্লভ তাাঁয ছস্লফ তুররাভ। অস্লভ ভজা 
কলয ফররাভ সম, অনায ছস্লফ তখন তুলরস্লছ মখন অস্লন াস্লছলরন। অভায সফ ভজায 
রাগস্লছলরা।‛ 

গুপ্তচয ালর ফলর, 

‚অভায সস্লদলনয কথা ভলন অলছ, সমস্লদন অস্লভ সটস্লরগ্রাভ ফেফায কযস্লছরাভ। তখন তাযা 
ফরলরা াআখ ফাস্লয ঈস্লস্থত লেলছন...এস্লট সটস্লরগ্রালভ তাযা ঈলল্লখে কযলরা। তাযা 
অভালক অলযা স্লজজ্ঞাা কযলরা াআখ কাস্লভ সকান স্লনস্লদেে ভালফল স্লছলরন স্লক না।‛ 
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াআখ যীস্লভ ফলরন, 

‚সক ভুজাস্লদ ফাস্লনীয তথে পাাঁ কলয স্লদলে? ভুজাস্লদযা স্লনলজযাআ! লেফ সপাযালভ কী 
লে তা মস্লদ অস্লন সদলখন, তখন অস্লন স্লফস্লস্মত লে মালফন। ভুজাস্লদযা স্লনলজলদয ীভা 
সমবালফ রংঘন কলয, তা স্লতেআ স্লফশ্বাে। তাাঁযা ভুজাস্লদলদয রক্ষে এফং স্লযকল্পনা প্রকা 
কলয সদে, এযয তাাঁযা লন চোট রুলভ এগুলরা স্লনলে তকে কলয। এআ তলকেয ঈলদ্দে কী?  

ত্রুলদয রক্ষে লে, তাযা ভুজাস্লদলদয একালথ ধযলফ, একালথআ সজলর স্লনলে মালফ এফং 
ফরলফ, সম ভেদালন থাকলর কী কযলত সটা স্লনলে স্লফতকে কলযা!! অস্লন মস্লদ সজলর 
থাকলতন, তলফ কখনআ অস্লন তা কযলতন না, ফযং এটালক অনায বাআলদয ালথ 
স্লফশ্বাঘাতকতা স্লললফ সদখলতন।‛ 

ত্রুযা জালন সম, অনালক মস্লদ তাযা ফন্দী কযলত ালয, তালর অস্লন অয স্লকছুআ কযলত 
াযলফন না, শুধু ফাআলয থাকা বাআলদয ক্ষস্লত কযা ছাড়া।‛ 

গুপ্তচয ফুযাআস্লদ ফলর,  

‚তাযা বাআলদয আঈজাযলনভ এফং অলডলটয ফোালয ফভে অগ্রী থালক। তাযা স্লজজ্ঞাা 
কলয সম, স্লনস্লদেে সকান ফেস্লিয আঈজাযলনভ অলছ স্লক না, থফা সকান স্লনস্লদেে ফোস্লি স্লপলয 
এললছ স্লক না, স্লকংফা ভুক ভুক ফেস্লি আন্টাযলনট সথলক এলতা দীঘে ভলেয জনে স্লফস্লেন্ন 
লে অলছ সকন, আতোস্লদ। এবালফ তথে স্লনলে তাযা বাআলদয নজযদাস্লযলত যালখ।‛ 

াআখ যীস্লভ ফলরন, 

‚২০১১ ালর অভালদয স্লফদালেয য, নোনার স্লস্লকঈস্লযস্লট’য ডকুলভন্ট সথলক অভযা খুাঁলজ 
াআ সম, খালন স্লতনজন বাআলেয ঈয াভরা কযায ফোালয স্লনললধাজ্ঞা অলছ। াআখ অফু 
ফালয অভালক তাাঁলদয তাস্লরকা সদন এফং তাাঁলদয ডাকলত ফলরন। তাাঁলদয ভলধে দুআজন ভাযা 
স্লগলেস্লছলরা, অয একজন সফাঁলচ স্লছলরা। সকন তাাঁলদয ঈয াভরা স্লনললধ স্লছলরা, সমখালন তাাঁযা 
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অভালদয স্লফশ্বাবাজন াথী? সকননা তাাঁলদয কালছ তানস্লজলভয কর খফয যলেলছ। ত্রুযা 
তালদয সরাক ভাযপত আ বাআলদয সথলক তথে ংগ্র কলয। তা দুআবালফ লত ালয – 
মখনআ আ বাআযা সকান খফয সলতা, ত্রুযা তাাঁলদয সপান ভস্লনটয কযায ভাধেলভ সটা 
সজলন সনে, থফা সআ বাআযা স্লফস্লবন্ন জােগা সথলক বাআলদয ংফাদ ংগ্র কলয মখন ফাস্লক 
বাআলদয সফ ুংফাদ স্লদলতা [তখন গুপ্তচযলদয ভাধেলভ ত্রুযা তা সজলন সনে]। 

গুপ্তচয ফুযাআস্লদ ফলর, 

‚সমভন, স্লালয অভস্লনয সপাঈ সকাথাে সটা সফয কলয অস্লভ তালদয সভলজ স্লদলে 
স্লদরাভ এফং স্লনস্লশ্চত কযরাভ সম, এখালনআ তাাঁযা স্লবমুিলদয সযলখলছ।  

ফললল, কর ধযলনয সপান ভুজাস্লদলদয জনে ত্রু এফং গুপ্তচয। স্মাটেলপান এফং ফাস্লক 
সপালনয ভলধে সকান াথেকে সনআ। তাযা অস্লড় াতলত াযলফ, অনায স্লঠক ফস্থান সফয 
কযলত াযলফ এফং অনালক তো কযায জনে স্লভাআর াভরা কযলত াযলফ।‛ 

াআখ যীস্লভ ফলরন, 

‚ফতেভালন অভালদয ভূর ভো লরা ভুস্লরভলদয সগান তথে পাাঁ লে মাো। এটাআ 
অভালদয ফনস্লতয নেতভ কাযণ। অভযা সখারা ফআলেয ভত লে স্লগলেস্লছ। অভযা 
অভালদয স্লচন্তা ঈনু্মি কলয স্লদলেস্লছ, মা িাযা ত্রুযা পােদা স্লনলে।‛ 

এফায অভযা স্লকছু স্লযংখোন স্লদলফা, মা গত নে ফছয ধলয গুপ্তচযলদয স্বীকালযাস্লি সথলক 
জলড়া কযা লে লেলছ। অয মা অভালদয সথলক এখলনা সগান অলছ, তা েলতা অলযা 
সফস্ল স্লফস্মেকয। এখালন অভযা সদখলত ালফা অভালদয বাআলদয সকান ধযলনয কথায 
কাযলণ ত ত ভুজাস্লদ বাআ স্লনত লেলছন।  
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১। ‚এআ ফেস্লি লে ভুক‛ – এআ ধযলনয ভন্তলফেয জলনে কভলক্ষ ৩০ জন ভুজাস্লদ 
অল্লায যাোে স্লনত লেলছন, এভনস্লক অফু ুস্লপোন অ স্লস্লয (যস্লভাহুল্লা) অত 
লেস্লছলরন। স্লনতলদয ভলধে সফস্লযবাগআ দাস্লেত্বীর বাআ। 

২। ‚এ কথা কাঈলক ফরলফন না, এস্লট অয সকঈ জালন না‛ – এআ ধযলনয স্লফফৃস্লতয কাযলণ 
৩০ এয স্লধক ভুজাস্লদ অল্লায যাোে স্লনত লেলছন। স্লনতলদয ভলধে সফস্লযবাগআ নে 
ভুজাস্লদ বাআলদয ফোালয কতেফেযত স্লছলরন। 

৩। ‚এআ গাস্লড়স্লট স্লনস্লদেে একজন বাআলেয থফা একস্লট গ্রুলয‛ – এআ ধযলনয স্লফফৃস্লতয 
কাযলণ ৪০ এয স্লধক ভুজাস্লদ অল্লায যাোে স্লনত লেলছন। 

৪। ‚এআ ফাস্লড়লত ভুক থালক থফা এআ ফাস্লড়স্লট ভুক কস্লভস্লটয‛ – এআ ধযলনয স্লফফৃস্লতয 
কাযলণ ৫০ এয স্লধক ভুজাস্লদ অল্লায যাোে স্লনত লেলছন। 

৫। ‚অস্লভ মাস্লে। সআ ফেস্লি অগাভীকার ফা তাযলযয স্লদন মালফ। অভায স্লনস্লদেে এআ স্লদলন 
স্লভস্লটং অলছ‛ – এআ ধযলনয স্লফফৃস্লতয কাযলণ ১২০ এয স্লধক ভুজাস্লদ অল্লায যাোে 
স্লনত লেলছন। 

৬। ‚অস্লভ অনালক ুংফাদ স্লদস্লে, বাআলদয... গস্লনভত জেন ফা স্লকডনাস্লং-এয ালযন 
অলছ‛ – এআ ধযলনয স্লফফৃস্লতয কাযলণ ১৩০ এয স্লধক ভুজাস্লদ অল্লায যাোে স্লনত 
লেলছন। 

এযকভ একস্লট খফলযয কাযলণ একজােগাে ৬০ জন ভুজাস্লদ স্লনত ন এফং নে অলযক 
জােগাে ৪২ জন স্লনত ন। 

অয ফলচলে সচালটয স্লফলে এটা না সম, কতজন ভুজাস্লদ অল্লায যাোে স্লনত লরন; 
ভূরত সচালটয স্লফলে সতা এস্লট সম, এফ ফাকেগুলরা ভুজাস্লদ বাআলদয ভুখ সথলক ঈচ্চাস্লযত 
ে। ভুজাস্লদ বাআলেযা ভলন কলযন সম, তাাঁযা সতা তাাঁলদয স্লফশ্বে বাআলদয কালছআ এফ কথা 
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ফরলছন, থচ এটা ফুঝলত াযলছন না সম, তাাঁলদয প্রথভ বুর লরা তাাঁলদয কালছ মা 
অভানত স্লছলরা তায সখোনত লে। 

স্লিতীেত, কথাগুলরা এক বাআ সথলক অলযক স্লফশ্বে বাআ, তাাঁয সথলক অলযক স্লফশ্বে বাআ, 
এবালফ ছড়ালত থালক, মতক্ষণ না তাাঁযা ত্রুলদয ালত ধযা লয মান। 

একজন ভুজাস্লদ বাআলেয জলনে এটা অফেক সম, স্লতস্লন ভুস্লরভলদয সগান তথে তাাঁয কালছ 
সগান যাখলফন তাাঁয ফলচলে ঘস্লনষ্ঠ বাআ, ফা অভালদয ফলচলে লচতন বাআ, এভনস্লক 
অভালদয ভলধে ফলচলে স্লফশ্বে বাআলেয কাছ সথলক।  

এয াাাস্ল একজন ভুজাস্ললদয ঈয এটা অফেক সম, স্লতস্লন তাাঁয াথী বাআলদয 
প্রস্লতলযাধ কযলফন, স্লনললধ কযলফন এফং ঈলদ স্লদলফন, মাযা তথে সগান যাখলত ালযন 
না। 

এয কাযণ, অজ মেন্ত মত তথে পাাঁ লেলছ, তাাঁয প্রবাফ শুধুভাে একজলনয ঈয লযস্লন, 
ফযং তাাঁয ক্ষস্লত জাভা’অতলক সবাগ কযলত লেলছ। তাআ এআ ফোালয স্লনশু্চ থাকায সকান 
নুভস্লত সনআ। 

যাূর (াল্লাল্লাহু অরাআস্ল োাল্লাভ) এযাদ কলযন, 

علیہ وسلم "والذی نفسی بیدہ لتٰامرن بالمعروف صلی ہللا یقول رسول ہللا 
ولتنهون عن المنکر ٰاو لیوشکن ہللا ٰان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فال 

 یستجیب لکم"

‚ঐ ত্তায কভ, মায ালত অভায প্রাণ! সতাভযা ৎ কালজয অলদ কলযা এফং ৎ 
কালজয স্লনললধ কলযা, নলচৎ অল্লায ক্ষ সথলক অমাফ সতাভালদয ঈয স্লতত লফ। তখন 
সতাভযা অল্লালক ডাকলফ, স্লকন্তু তালত স্লতস্লন াড়া স্লদলফন না।‛ 
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সফস্ল কথা ফরা এফং গল্প গুজফ কযা লনলকয কালছ স্বাবাস্লফক অচযণ লে সগলছ। এস্লট 
অভালদয একস্লট নেতভ সদাল, মায সভাকালফরা কযায সক্ষলে সকান নভনীেতা ফরম্বন কযা 
মালফ না। অয মাযা াভস্লযক সগানীেতা ফজাে যাখায গুরুত্ব সফালঝন, তাাঁলদয ঈস্লচৎ মাযা 
তথে সগান যাখলত ালযন না, তাাঁলদয ঈলদ সদো, সমন তাাঁযা সরাক সদখালনা বাফ এফং 
ংকায সথলক স্লফযত থালকন। 

মাযা সগানীেতা যক্ষায গুরুত্ব সফালঝন এফং ভূরোেন কলযন, তাাঁলদয জনে এস্লট অফেক সম, 
মাযা াভস্লযক তথে সগান যাখলত ালযন না তাাঁলদয ভুখ ফন্ধ যাখায জনে ফোত্মক সচো 
কযা। অয মাযা এফ তথে পাাঁ োয ভে ঈস্লস্থত থালকন স্লকন্তু তা প্রস্লতলযাধ কলযন 
না, তাাঁযা এফ তথে পাাঁলয জনে দােফদ্ধ। 

 াআখ আফযাীভ অর সকাী (াআখ খুফাআফ অ-ুদাস্লন) (াস্লপজাহুল্লা) ফলরন, 

‚সম ফোস্লি অল্লায ন্তুস্লেয ন্ধালন স্লজযত কলযলছ, সম ভুজাস্লদ অল্লায কাস্লরভালক ফুরন্দ 
কযলত চাে এফং াাদাত জেলনয জলনে কর অত্মতোগ কযলত প্রস্তুত সম প্রস্লতদালনয 
সকান সল সনআ, তাাঁলদয জলনে ফরস্লছ, কখনআ সতাভায জফান ফা সভাফাআর সপানলক বাআলদয 
সগান তথে পাাঁলয কাযণ ফাস্লনলো না, মা স্লকনা সতাভায বাআলদয ফন্দীত্ব এফং ভৃতুেয স্লদলক 
স্লনলে মালফ, অয ত্রুলদযলক অভালদয দুযাফস্থা স্লনলে ঈল্লা কযায ুলমাগ কলয স্লদলফ। 
অল্লায থ, অভযা অল্লায লনক স্লনোভত সথলক ফস্লিত ফায বে কস্লয শুধুভাে স্লকছু 
স্লফললে অভালদয গালপরস্লত এফং ফভুরোেলনয জলনে, সমফ স্লফলে ফােলফ লনক ফড় এফং 
সফ গুরুত্বূণে।‛ 

 




